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ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 10. - 11. KLASEI 

2019./2020. M.G. 

 

DARBA VADĪTĀJA vērtējums 1. semestrī 

Plānotie uzdevumi Vērtēšanas kritēriji Punkti Datums 

1. Darba tēmas un 

vadītāja izvēle 

1. Plānotajā laikā izglītojamais ar izvēlēto darba vadītāju 

vienojies par darba tēmu – 2 punkti. Darba tēma saskaņota  

pēc plānā paredzētā termiņā – 0 punkti. 

0-2 27.09. 

2. Darba plānošana, 

ievada izveide 

1. Līdz rudens brīvlaikam izglītojamais apmeklējis vismaz 

divas konsultācijas pie darba vadītāja – 2 punkti (viena 

konsultācija – 1 punkts). 

2. Ievads: izvirzīts darba mērķis, uzdevumi, hipotēze vai 

pētāmais jautājums - 1 punkts. 

3. Izveidota darba struktūra – 1 punkts. 

0-4 11.10. 

3. Darba teorētiskās 

daļas izstrāde 

1. Uzrakstīta darba teorētiskā daļa – 2 punkti (uzrakstīta 

nepilnīgi – 1 punkts). 

2. Apkopoti secinājumi par teorētisko daļu – 1 punkts. 

3. Teorētiskā daļa sakārtota atbilstoši prasībām – 1 punkts. 

0-4 

22.11. 

4. Darba teorētiskās 

daļas satura 

atbilstība 

izvēlētajai tēmai 

Darba saturs atbilst tēmai. 

0-2 

5. Tēmas izklāsts 

darba teorētiskajā 

daļā 

1. Darbs uzrakstīts labā literārā valodā, darbā nav gramatisku 

kļūdu. 

2. Tēmas izklāsts strukturēts, loģisks. 

3. Darbs balstīts uz faktiem un pētījumiem. 

0-3 

6. Teorētiskajā daļā 

izmantotā 

literatūra un avoti 

1. Teorētiskā daļa pamatota ar zinātniskiem avotiem.  

2. Ir izveidots izmantotās informācijas avotu saraksts. 

3. Darbā ir atsauces uz informācijas avotiem. 

0-3 

7. Darba 

iesniegšana 

1. Darbs iesniegts plānā paredzētajā laikā – 2 punkti. 
0-2 
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DARBA VADĪTĀJA vērtējums 2. semestrī 

Plānotie uzdevumi Vērtēšanas kritēriji Punkti Datums 

1. Darba satura 

atbilstība 

izvēlētajai tēmai 

Darba saturs atbilst tēmai. 

0-2 

10.01. 2. Tēmas izklāsts 1. Darbs uzrakstīts labā literārā valodā, darbā nav gramatisku 

kļūdu. 

2. Tēmas izklāsts strukturēts, loģisks. 

3. Darbs balstīts uz faktiem un pētījumiem. 

0-3 

3. Darba zinātniskums 1. Aprakstītas pētījuma metodes. 

2. Apkopoti pētījumā iegūtie dati, izdarīti secinājumi. 
0-2 

20.01. 

4. Zinātniskā darba 

praktiskās daļas 

izstrāde 

1. Aprakstītas pētījuma metodes – 1 punkts.  

2. Veikta datu apkopošana, secinājumi par praktisko daļu - 2 

punkti (ja daļēji – 1). 

3. Praktiskā daļa uzrakstīta un noformēta atbilstoši kritērijiem 

– 2 punkti (ja daļēji – 1). 

0-5 

5. Darba novitāte  1. Pamatota tēmas aktualitāte, izvirzītas oriģinālas idejas. 

2. Ir izglītojamā patstāvīgi atzinumi, pamatots darba praktiskais 

pielietojums. 

0-2 

6. Izmantotā literatūra 

un avoti 

1. Pētījums pamatots ar zinātniskiem avotiem.  

2. Ir izveidots izmantotās informācijas avotu saraksts atbilstoši 

prasībām. 

3. Ir noformētas atsauces uz informācijas avotiem. 

0-3 

7. Darba noformējums 1. Darbs noformēts atbilstoši prasībām (2 punkti). 

2. Noformējumā pieļautas dažas nelielas nepilnības (1 punkts). 

3. Būtiskas kļūdas noformējumā (0). 

0-2 

8. Zinātniskā darba 

iesniegšana 

1. Darbs iesniegts plānā paredzētajā laikā – 2 punkti. 

2. 2. semestrī apmeklētas vismaz divas konsultācijas pie darba 

vadītāja, lai sagatavotos darba aizstāvēšanai – 2 punkti 

(viena konsultācija – 1 punkts). 

0-4 20.01. 
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Darba prezentēšana skolas konferencē, KOMISIJAS VĒRTĒJUMS Punkti 

1. Darba saturs (0-23) 2 - Darba saturs atbilst tēmai 

1 - Darbā apskatīti jautājumi, kas ir ārpus tēmas 

0 - Darba saturs neatbilst tēmai 

0-2 

2 - Pamatota tēmas aktualitāte un izvēle, formulēts mērķis, uzdevumi, 

praktiskais pielietojums 

1 - Trūkst kāds no augstāk minētajiem kritērijiem 

0 - Trūkst divi vai vairāk no augstāk minētajiem kritērijiem 

0-2 

2 - Izvirzīta hipotēze vai pētāmais jautājums, aprakstītas izvēlētās darba 

metodes 

1 - Nav aprakstītas darba metodes 

0 - Nav hipotēzes vai pētāmā jautājuma un nav aprakstītas darba metodes 

0-2 

2 - Veikti patstāvīgi pētījumi, izteikti spriedumi 

1 - Nav izteikti spriedumi 

0 - Nav veikti patstāvīgi pētījumi 

0-2 

2 - Tēmas izklāsts balstīts uz faktiem un pētījumiem, kuriem ir norādīti 

avoti 

1 - Nav norādīti avoti 

0 - Tēmas izklāsts nav balstīts uz faktiem un pētījumiem 

0-2 

2 - Darba autors brīvi orientējas tēmā 

1 - Darba autors daļēji orientējas tēmā 

0 - Darba autors neorientējas tēmā 

0-2 

2 - Darbā izmantoti zinātniski un aktuāli informācijas avoti 

1 - Darbs balstīts uz nezinātniskiem vai novecojušiem avotiem 

0 - Pētījums nav pamatots ar informācijas avotiem 

0-2 

2 - Darba noslēgumā precīzi formulēti secinājumi par teorētisko daļu 

1 - Secinājumi ir nekonkrēti, nepietiekami 

0 - Darbā nav secinājumu par teorētisko daļu 

0-2 

2 - Darba noslēgumā precīzi formulēti secinājumi par praktisko daļu 

1 - Secinājumi ir nekonkrēti, nepietiekami 

0 - Darbā nav secinājumu par praktisko daļu 

0-2 

2 - Darba noslēgumā izteikti priekšlikumi 

1 - Priekšlikumi ir nekonkrēti, nepietiekami 

0 - Darbā nav izteikti priekšlikumi 

0-2 

Zinātniskās pētniecības darba oriģinalitāte 

3 - pētījumam ir gan novitāte, gan tā rezultāti ir praktiski pielietojami 

2 - izklāstīta darba novitāte un pētījuma rezultāti, bet nav skaidrs 

praktiskais pielietojums 

1 - pētījumam ir vai nu novitāte, vai arī tā rezultāti ir praktiski pielietojami 

0 - pētījumam nav ne novitāte, ne tā rezultāti ir praktiski pielietojami 

0-3 

2. Valodas 

kompetence (0-17) 

2 - Darbā ir citēti saistīti pētījumi/pētnieki, ievērota pareizrakstība 

1 - Darbā citēti saistīti pētījumi/pētnieki, kļūdas pareizrakstībā 

0 - Darbā nav citēti saistīti pētījumi/pētnieki 

0-2 

2 - Darbs uzrakstīts trešajā personā 

1 - Atsevišķās darba nodaļās lietota pirmā persona 

0 - Darbs uzrakstīts pirmajā personā 

0-2 

2 - Darbs uzrakstīts saprotamā populārzinātniskā valodā 

1 - Darbā daudz neizskaidrot terminu, valoda grūti uztverama 

0 - Darbs uzrakstīts sarunvalodā, darba valoda nezinātniska, grūti 

uztverama 

0-2 

2 - Atbilstošs specifisku terminu lietojums, termini izskaidroti 

1 - Lietoti specifiski termini, trūkst skaidrojuma, atsevišķos gadījumos 

terminu lietotjums neprecīzs 

0 - Kļūdains specifisko terminu lietojums 

0-2 
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 Pareizrakstība 

3 - Darbs uzrakstīts faktiski bez pareizrakstības kļūdām 

2 - Darbā sastopamas atsevišķas pareizrakstības kļūdas 

1 - Daudz pareizrakstības kļūdu, bet netraucē uztvert tekstu 

0 - Darbā ir daudz pareizrakstības kļūdu, kas traucē uztvert tekstu 

0-3 

Stils 

3 - Darbs uzrakstīts stilistiski labā literārā valodā 

2 - Darbā ir atsevišķas stilistiskas kļūdas (nezinātniski sarunvalodas 

izteicieni) 

1 - Darbā ir stila kļūdas, bet tas netraucē uztvert tekstu 

0 - Darbs ir uzrakstīts stilistiski sliktā valodā, tas ir grūti uztverams 

0-3 

3 - Pareizs literārās valodas lietojums prezentācijā un uzstājoties 

2 - Ir kļūdas literārās valodas lietojumā prezentācijā vai uzstājoties 

1 - Daudz literārās valodas kļūdu gan prezentācijā, gan uzstāšanās runā, 

bet tas netraucē uztvert saturu 

0 - Daudz literārās valodas kļūdu gan prezentācijā, gan uzstāšanās runā, 

kas traucē uztvert saturu 

0-3 

3. Darba noformējums 

(0-16) 

Darbs rakstīts uz A4 formāta lapas. 0-1 

Lappuses iekārtojums: teksta attālums no visām četrām lapas malām – 2,5 

cm. 
0-1 

Rakstot jāievēro: intervāls starp rindām – 1,0pt; fonts – Times New Roman; 

burtu lielums tekstam – 12; tekstam malas izlīdzinātas (Justify); burtu krāsa 

– melna. Rindkopas 1. rindas atkāpe – 1 cm) veido ar teksta formatēšanas 

komandām (Line Spacing Options). 

0-2 

Virsrakstu formatējums: novietojums - centrēti; pielikumā apaškšnodaļu 

virsrakstu novietojums – labajā pusē; virsrakstiem burtu lielums – nodaļas 

virsrakstam - 16; apakšnodaļas virsrakstam – 14; apakšapakšnodaļas 

virsrakstam - 12; formatējums – treknraksts/Bold. 

0-2 

Lappuses numurēt, sākot ar ievadu. Novietojums – centrēts, lappuses 

apakšā. 
0-2 

Jaunā lappusē sāktas darba galvenās daļas, bet apakšnodaļas turpinātas 

rakstīt aizsāktajā lappusē, uzrakstot virsrakstu, kā paredzēts satura rādītājā; 

lappusi nedrīkst beigt tikai ar jaunu virsrakstu. 

0-1 

Kārtas numurs daļām, nodaļām un apakšnodaļām liekams tāds pats kā satura 

rādītājā. 
0-1 

Tabulu numerācija un virsraksts ir noformēts atbilstoši prasībām. 0-1 

Attēli numurēti un noformēti atbilstoši prasībām. 0-1 

Attēliem un tabulām ir atsauces, tās noformētas atbilstoši prasībām. 0-1 

Tekstā ir atsauces uz informācijas avotiem un tās ir noformētas atbilstoši 

prasībām. 
0-1 

Satura rādītājs noformēts atbilstoši prasībām. 0-1 

Izmantotās informācijas avotu saraksts noformēts atbilstoši prasībām. 0-1 

4. Tehniskais 

demonstrējums (0-4) 

Prezentācijā izmantoti animācijas efekti, pārejas efekti. 0-1 

Prezentācijā izmantoti attēli/diagrammas. 0-1 

Prezentācijā izmantots audio/video. 0-1 

Vizuālā informācija ir viegli uztverama (teksta burtu lielums un krāsa, 

objektu izvietojums slīdā). 
0-1 
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5. Uzstāšanās kultūra  

(0-15) 

3 - Skolēns tik ļoti spēj ieinteresēt par tēmu, ka ir daudz jautājumu no 

auditorijas 

2 - Spēj ieinteresēt par tēmu 

1 - Daļēji spēj ieinteresēt par tēmu 

0 - Klausītājiem ir garlaicīgi 

0-3 

3 - Prezentācija, uzskates materiāli, apģērbs saistīts ar darba saturu 

2 - Lietišķs apģērbs 

1 - Apģērbs pieklājīgs, bet nav lietišķs 

0 - Skolēns prezentē darbu brīvā laika vai sporta apģērbā, kas nav saistīts 

ar tēmu 

0-3 

2 - Pieklājīga stāja, pieklājīgi žesti, veiksmīga vietas izvēle starp datoru un 

ekrānu, acu kontakts ar auditoriju 

1 - Nelielas nepilnības kādā no augstāk minētajiem kritērijiem 

0 - Stāja un žesti nav atbilstoši lietišķam stilam 

0-2 

2 - Pietiekami skaļa, skaidra un saprotama valoda 

1 - Ir nelielas grūtības sadzirdēt un uztvert tekstu 

0 - Teksts nav uztverams un saprotams 

0-2 

3 - Brīvi orientējas tēmā, nelasa no lapas un ekrāna 

2 - Orientējas tēmā, taču ieskatās piezīmēs 

1 - Lasa prezentācijas tekstu no ekrāna vai lapas 

0-3 

2 - Skolēns ir kompetents atbildēt uz jautājumiem 

1 - Skolēns daļēji spēj atbildēt uz jautājumiem 

0 - Skolēns nespēj atbildēt uz jautājumiem 

0-2 
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Maksimālais punktu skaits par darbu kopā 118 

 


